
Lực lượng vũ trang huyện Vụ Bản phát huy truyền thống 75 

năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (3/5/1947 - 3/5/2022) 

Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân uỷ Trung ương, 

Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 3, 

Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh, qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán 

bộ, chiến sĩ LLVT huyện Vụ Bản đã kế thừa, phát huy truyền 

thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc. Quân 

và dân huyện Vụ Bản vượt qua tổn thất hy sinh, ổn định cuộc 

sống, duy trì sản xuất, tổ chức chiến đấu và hết lòng chi viện 

sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, để cùng dân 

tộc làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 

1975 lịch sử, góp phần làm rạng danh non sông đất nước Việt 

Nam. 

  

 

  



 

Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện Vụ Bản 

  

 Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của LLVT huyện, cán 

bộ, chiến sĩ LLVT huyện Vụ Bản càng thêm tự hào để nỗ lực hơn 

nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngay sau sự kiện 

tháng 4/1947 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết 

định thành lập hệ thống chỉ huy thống nhất từ Trung ương đến xã, 

ngày 20/4/1947 Ban chỉ huy Tỉnh đội dân quân Nam Định được 

thành lập (nay là Bộ CHQS tỉnh Nam Định), rồi tiếp đó các huyện 

đội, xã đội lần lượt ra đời. Với tinh thần đó ngày 03/5/1947 huyện 

đội dân quân huyện Vụ Bản được thành lập (nay là Ban CHQS 

huyện) do đồng chí Đặng Thiết làm huyện đội trưởng, đồng chí 

Trần Đăng Thạch làm Chính trị viên. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, LLVT và Nhân dân 

huyện Vụ Bản đã anh dũng, kiên cường, góp phần cùng cả nước 

đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương. Trong 

chặng đường lịch sử vẻ vang đó, Đảng bộ, Nhân dân và LLVT 

huyện đã quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến 

trường kỳ “toàn dân, toàn diện”. Trải qua chín năm kháng chiến 

chống thực dân Pháp, LLVT huyện sát cánh cùng Bộ đội chủ lực 

và Nhân dân đã chiến đấu 6.019 trận lớn, nhỏ; tiêu diệt, bức rút, 

bức hàng 38 đồn, bốt; diệt 4.691 tên, bắt sống 1.398 tên, làm bị 

thương 955 tên, phá hủy 253 xe quân sự của địch. 

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “Quyết 

tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, lực lượng vũ trang huyện Vụ 

Bản đã đoàn kết, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu quên mình 

dưới mưa bom, bão đạn và khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại 

bằng không quân của địch, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng 



tạo ra thế trận chiến đấu rộng khắp, thế trận phòng không Nhân 

dân, chiến đấu, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ an 

toàn tuyến giao thông đường sắt và đường bộ, thông tầu, thông xe; 

chi viện cho tiền tuyến. Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với 

lực lượng phòng không của Bộ, của Quân khu, của tỉnh và trực 

tiếp chiến đấu hơn 200 trận góp phần bắn rơi 06 máy bay Mỹ, bảo 

đảm giao thông thông suốt. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không 

thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong 10 năm 1965- 

1975 huyện Vụ Bản đã chi viện cho chiến trường 66.340 tấn lương 

thực, 24.200 tấn thực phẩm, triển khai 34 đợt tuyển quân, động 

viên 11.300 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc; đặc biệt 

huyện còn tuyển chọn nuôi dưỡng huấn luyện cho chiến trường hai 

tiểu đoàn tân binh của địa phương "Núi hổ 1" và "Núi hổ 2" đã lập 

công xuất sắc trên các chiến trường, bắn rơi 92 máy bay, bắt sống 

14 giặc lái, phá hủy 04 xe tăng, tiêu diệt hàng trăm tên địch. 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

Trong giai đoạn đổi mới, LLVT huyện chú trọng công tác diễn 

tập, huấn luyện tạo tiền đề xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi 

mặt 

  

Trải qua suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập dân 

tộc, thống nhất đất nước, Nhân dân và LLVT huyện đã đóng góp 

sức người, sức của góp phần vào thắng lợi hoàn toàn, đưa non sông 

về một mối. Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Vụ Bản tiếp tục góp 

sức thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Để có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no hôm nay, 

bao lớp thế hệ cha ông đã phải hy sinh máu xương để giành độc 

lập, tự do cho dân tộc. Cán bộ chiến sỹ LLVT huyện vô cùng biết 

ơn những cống hiến, hy sinh ấy của lớp thế hệ cha ông. Tiếp nối 

truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh, LLVT huyện nguyện thi 

đua giành kết quả cao trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, chú 

trọng công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao 

chất lượng chính trị, xây dựng tiềm lực tinh thần vững mạnh, tạo 

tiền đề xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, thực sự là lực 

lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, chỗ dựa 

vững chắc, tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân. 

Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng 

phối hợp với các lực lượng, sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình 

huống về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình địa bàn. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thế hệ cán bộ chiến 

sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT huyện hôm nay đã và đang nỗ lực 

đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, cuộc vận động 

cách mạng. Nhiều hoạt động để lại dấu ấn đậm nét, thiết thực trong 

đời sống xã hội. Đặc biệt, là các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện, xã, thị trấn; diễn tập động viên quân nhân dự bị; diễn tập 



phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão... Từ năm 2020 đến nay đã triển 

khai quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. Công tác dân vận, công tác chính 

sách Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa” được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả; tích cực 

hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

huyện Vụ Bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010 - 2020 và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương góp 

phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. 

Với những nỗ lực không ngừng, LLVT huyện Vụ Bản cùng 

13 xã, thị trấn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu 

“Anh hùng LLVT nhân dân”; 21 tập thể được tặng Huân chương 

kháng chiến các loại và 1.015 cá nhân được tặng thưởng Huân, 

Huy chương. Năm 2008, Ban CHQS huyện được Chủ tịch Nước 

tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; năm 2009 Nhân dân 

và lực lượng Dân quân tự vệ huyện được Chủ tịch Nước tặng Huân 

chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và nhiều tập thể, cá nhân được 

các cấp khen thưởng. 

  

 

Công trình của LLVT huyện chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 

truyền thống 

  

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện 

tập trung duy trì nghiêm các quy định về xây dựng nền nếp chính 

quy, chấp hành kỷ luật; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với 



công tác tổ chức, cán bộ và chính sách. Tích cực tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền giữ vững ANCT - TTATXH. Làm tốt công 

tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; tham gia phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Phát huy truyền thống 75 năm qua, LLVT huyện Vụ Bản 

tiếp tục quyết tâm vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thi đua quyết 

thắng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và 

Nhân dân trong huyện, góp phần xây dựng quê hương Vụ Bản anh 

hùng ngày càng phát triển./. 

Nguồn: vuban.namdinh.gov.vn 


